Občinski svet
ZAPISNIK
1. konstitutivne seje Občinskega sveta Občine Beltinci,
ki je bila 21.11.2006,ob 18.00 uri v prostorih sejne dvorane Občine Beltinci,
Mladinska ul. 2, Beltinci
PRISOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Igor Adžič, Roman Činč, Peter Dugar, Martin Duh,
Jožef Erjavec, Štefan Ferenčak, Stanko Glavač, Peter Gruškovnjak, Danijela Horvat, Simon
Horvat, Srečko Horvat, Marjan Maučec, Ivan Mesarič, Ana Nerad, Jožica Pucko, Regina
Sraka, Martin Virag, Valerija Žalig.
ODSOTNI ČLANI OBČINSKEGA SVETA: Andrej Vöröš.
PRISOTNI OSTALI VABLJENI: dosedanji župan Milan KERMAN; direktor občinske uprave,
Venčeslav Smodiš.
Dosedanji župan Občine Beltinci Milan Kerman je pozdravil vse prisotne in je opravičil
odsotnost člana sveta, Andreja Vöröša. Ugotovil je, da je prisotnih 17 novo izvoljenih članov
občinskega sveta, torej je svet sklepčen in seja se lahko nadaljuje.
V uvodu je vsem čestital za izvolitev ter pojasnil, da se za sklic konstitutivne seje uporabljajo
določila 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi ter določila 14. člena Statuta Občine
Beltinci in 8. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci. Prvo sejo novoizvoljenega
občinskega sveta skliče prejšnji župan, v roku 20 dni po izvolitvi članov sveta. Pri tem je
potrebno opozoriti, da je bilo potrebno upoštevati drugi krog županskih volitev.
V skladu z določili 15. b člena Zakona o lokalni samoupravi, prvo sejo sveta vodi najstarejši
član novo izvoljenega občinskega sveta. Konstitutivna seja je namenjena obravnavi poročil
občinske volilne komisije o izvolitvi občinskega sveta in župana, potrjevanju mandatov ter v
zvezi s tem odločanju o morebitnih pritožbah na mandate. Ker dnevni red seje določa
poslovnik občinskega sveta, se o njegovi vsebini ne razpravlja in tudi ne glasuje.
V nadaljevanju je Milan Kerman predal besedo najstarejšemu članu novoizvoljenega
občinskega sveta, Simonu Horvatu, ki nadaljuje s sejo.
Simon Horvat je prav tako izrazil čestitke vsem izvoljenim v mandatnem obdobju 20062010. Prebral je dnevni red 1. konstitutivne seje, ki je obenem prva redna seja novega
občinskega sveta:
1. Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta in o izidu volitev za župana Občine
Beltinci.
2. Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in izvolitev
župana Občine Beltinci.
3. Potrditev mandatov članov novoizvoljenega Občinskega sveta Občine Beltinci
4. Potrditev mandata župana Občine Beltinci.
5. Nagovor novoizvoljenega župana Občine Beltinci.
6. Imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Beltinci.

AD 1 – Poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta in o izidu volitev za župana
Občine Beltinci

Predsednik občinske volilne komisije, Karel Makovecki je pozdravil vse prisotne, jim čestital
ob izvolitvi ter prebral poročila o izidu volitev za člane Občinskega sveta in o izidu volitev za
župana Občine Beltinci.
Lokalne volitve 2006 so bile v nedeljo, 22.10.2006, kjer so bili izvoljeni člani občinskega
sveta in člani svetov krajevnih skupnosti v občini.
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Volitve za župana Občine Beltinci pa so bile izvedene v dveh krogih, torej 22.10.2006 in
drugi krog 12.11.2006.
Prav tako so dne 22.10.2006 potekale volitve za izvolitev člana Občinskega sveta Občine
Beltinci – predstavnika romske skupnosti, kjer je bila izvoljena kandidatka iz Dokležovja in
tako postala 19. članica občinskega sveta.
Vsa tri poročila (poročilo o izidu volitev za člane Občinskega sveta, o izidu volitev člana
Občinskega sveta Občine Beltinci – predstavnika romske skupnosti in o izidu volitev za
župana Občine Beltinci) so priloga tega zapisnika. Občinska volilna komisija v postopku
kandidiranja ni prejela nobenega ugovora. Glasovanje in delo na vseh voliščih oziroma pri
delu volilnih odborov je potekalo v skladu z zakonom in ni bilo ugotovljenih nobenih kršitev,
ki bi lahko vplivale na rezultate volitev. Na njegovo poročanje prisotni niso imeli nobenih
pripomb.
Seje sta se udeležila svetnika Stanko Glavač in Martin Virag.

AD 2 – Imenovanje komisije za potrditev mandatov članov Občinskega sveta in
izvolitev župana Občine Beltinci in AD 3 – potrditev mandatov članov novoizvoljenega
Občinskega sveta Občine Beltinci

Na podlagi 2. odstavka 9. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci ter na podlagi
7. odstavka 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi se imenuje 5-člansko komisijo za
potrditev mandatov članov občinskega sveta in za ugotovitev o izvolitvi župana. Predsedujoči
Simon Horvat je predal besedo županu Milanu Kermanu, da poda predloge.
Milan Kerman je prisotne seznanil, da je z vodstvi strank SLS, LDS, SDS in NSi, ki so na
lokalnih volitvah prejele največ glasov, opravil telefonski razgovor in na tak način pridobil
člane za komisijo za potrditev mandatov. Predlaga se: Peter Dugar (SLS) – predsednik
komisije, Jožica Pucko (SLS) - članica, Srečko Horvat (LDS) - član, Jože Erjavec (SDS)-član
in Simon Horvat (NSi)-član.
Prisotni na predlog niso imeli nobenih pripomb in so se s sestavo le-te strinjali.
Predsedujoči Simon Horvat je sejo prekinil za 10 minut in naročil komisiji, da se sestane in
pregleda potrdila izvoljenih članov občinskega sveta in potrdilo o izvolitvi župana.
Po 10 minutnem odmoru se seja nadaljuje.
Predsednik komisije za potrditev mandatov, Peter Dugar je povedal, da kot izhaja iz poročil
občinske volilne komisije, v postopku kandidiranja ni bilo prejetih nobenih ugovorov.
Glasovanje in delo na vseh voliščih oziroma pri delu volilnih odborov je potekalo v skladu z
zakonom in ni bilo nobene kršitve volilnih pravil, ki bi lahko vplivale na rezultate volitev.
Komisija je prejela potrdila novo izvoljenih članov občinskega sveta in ugotavlja, da je prejela
18 potrdil, svetnik Andrej Vöröš, ki je nocoj odsoten, bo potrdilo podal na naslednji seji
sveta, torej poziva prisotne, da potrdijo mandate vseh svetnikov.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI: 0.

Sklep št. 1/IV:
Občinski svet Občine Beltinci potrjuje mandate naslednjih članov Občinskega sveta Občine
Beltinci: Ana Nerad, Danijela Horvat, Valerija Žalig, Peter Gruškovnjak, Stanislav Glavač,
Roman Činč, Štefan Ferenčak, Igor Adžič, Peter Dugar, Martin Duh, Srečko Horvat, Simon
Horvat, Regina Sraka, Jožef Erjavec, Marjan Maučec, Andrej Vöröš – odsoten, Jožica Pucko,
Martin Virag in Ivan Mesarič.
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Predsedujoči Simon Horvat je povedal, da so mandati potrjeni, še enkrat prisotnim čestita za
imenovanje v občinski svet in vsem želi tvorno sodelovanje.

AD 4 – potrditev mandata župana Občine Beltinci
Predsednik komisije za potrditev mandatov in o izidu volitev za župana Občine Beltinci,
Peter Dugar je prisotne seznanil, da je komisiji bilo predano potrdilo o imenovanju in tudi na
volitvah za župana Občine Beltinci kot ugotavlja občinska volilna komisija v postopku
kandidiranja ni prejela nobenega ugovora. Glasovanje in delo na vseh voliščih oziroma pri
delu volilnih odborov, je potekalo v skladu z zakonom in ni bilo nobene kršitve volilnih
pravil, ki bi lahko vplivale na rezultate volitev. Prisotnim predlaga sprejem ugotovitvenega
sklepa o izvolitvi župana Milana Kermana.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 2/IV:
Potrdi se mandat izvoljenemu županu Občine Beltinci, Milanu Kermanu, roj. 18.10.1952,
stanujočemu v Bratoncih 148/a, 9231 Beltinci za obdobje 2006-2010.

AD 5 – nagovor novoizvoljenega župana Občine Beltinci
Milan Kerman se je v začetku zahvalil za potrditev mandata za obdobje 2006-2010 in še
enkrat čestital vsem za izvolitev v občinski svet.
Občinski svet je pomemben organ, župan je izvršitelj njegovih sprejetih sklepov in je sožitje
med obema izrednega pomena. Vsi skupaj smo si zastavili ogromno nalog in volivci bodo
terjali tudi rezultate. Uspeh oz. neuspeh je odvisen od vseh imenovanih. Trdno upa, da bo v
občinskem svetu prevladala odločenost, da se izpolnijo vse obljube, da se bodo sprejemali
dobri predlogi, da se bodo ustrezno podprli vsi projekti, ki bodo pomembni za razvoj občine.
Občina mora biti tista lokalna skupnost, v kateri se bodo ljudje dobro počutili, kjer bodo
kvalitetno živeli. Od tega, kako bomo živeli je odvisno od nas samih. Pred celotnim
občinskim svetom so veliki projekti in uspešnost le-teh je v največji meri odvisna od vsakega
posameznega člana sveta.
Občina ima mnogo naravnih danosti, ki jih lahko izkoristi sebi v prid, imamo tudi, drobno
gospodarstvo in vse to je potrebno še bolj razvijati. Občina ne more ustvarjati novih delovnih
mest, lahko pa ustvarja pogoje, da se bodo nova delovna mesta odpirala. Vsi rezultati bodo
nagrajeni ali pa tudi ne ob koncu mandata.
Opozoril je prisotne, da so s konstituiranjem novega občinskega sveta pretekli mandati
vsem članom v vseh delovnih telesih občinskega sveta, torej je potrebno pripravljati sestavo
novih.
Ena od pomembnih nalog je prav tako uskladitev občinskih aktov z zakonom (statut,
poslovnik), kar v prejšnjem mandatnem obdobju nekako ni bilo mogoče narediti. Prav tako
je tu priprava in sprejem proračuna Občine Beltinci. Te dni bo primoran sprejeti sklep o
začasnem financiranju občine – do sprejetja novega proračuna za leto 2007. V skladu z
zakonom mora biti imanovan Nadzorni odbor, komisija za statutarna in pravna vprašanja
ter nenazadnje tudi v doglednem času odbor za proračun in finance. Ostala delovna telesa
se lahko imenujejo naknadno. Želi in upa, da vsi skupaj združimo moči, da delamo v
dobrobit občine, v dobrobit vseh 8700 prebivalcev, ki živimo v Občini Beltinci. Edino
pomembno je delati dobro, delati skupaj in izpolniti program, ki si ga je vsak zastavil.

AD 6 – imenovanje stalne komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja
Občinskega sveta Občine Beltinci
Župan Milan Kerman je prisotne seznanil, da imenovanje komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja predpisuje Zakon o lokalni samoupravi, sestavljena pa je na način, kot
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do določajo občinski akti. V 12. členu Poslovnika Občinskega sveta Občine Beltinci je v tej
zvezi vsebovano določilo, da ko je občinski svet konstituiran, imenuje najprej izmed svojih
članov petčlansko komisijo za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (KVIAS) kot svoje
stalno delovno telo. Komisija pripravi in pregleda članstvo v javnih zavodih ter pripravi
poročilo in predloge za imenovanje članov v delovna telesa občinskega sveta (odbore in
komisije). Obenem velja javni poziv vsem strankam in listam, zastopanim v Občinskem
svetu Občine Beltinci, da pristopijo k imenovanju in predlaganju svojih članov v delovna
telesa občinskega sveta ter kandidature predložijo KVIAS-u. Prav tako je potrebno predložiti
imena članov za nadzorni odbor Občine Beltinci.
Z ozirom na dogovor z vodji političnih strank zastopanih v občinskem svetu, župan predlaga,
da se potrdi komisija za potrditev mandatov tudi kot Komisijo za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja kot stalno delovno telo občinskega sveta.
Ugotavljanje prisotnosti. Prisotnih je 18 članov občinskega sveta.
Glasovanje: ZA: 18, PROTI:0.
Sklep št. 3/IV:
Občinski svet Občine Beltinci imenuje Komisijo za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja kot stalno komisijo za mandatno obdobje 2006-2010 v naslednji sestavi:
1. PETER DUGAR, Melinci 75/a – predsednik
2. JOŽICA PUCKO, Gančani 91 – članica
3. SREČKO HORVAT, Sončna 8, Dokležovje – član
4. JOŽE ERJAVEC, Lipovci 68 – član
5. SIMON HORVAT, Ob Naklu 9, Dokležovje – član.
Ob koncu te točke so bili vodje političnih strank in list zastopanih v Občinskem svetu
Občine Beltinci pozvani, da v najkrajšem možnem času podajo svoje predloge za kandidate v
delovna telesa Občinskega sveta Občine Beltinci Komisiji za mandatna vprašanja, volitve in
imenovanja.
Seja je bila zaključena ob 19.30 uri.
Seja je posneta na magnetogramski trak in se hrani v arhivu Občine Beltinci.

Zapisala:
Lilijana ŽIŽEK

Predsedujoči:
Simon HORVAT
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